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1. ค ุณสมบ ัต ิทางเทคน ิคที ่ส ําค ัญ

1.1 ค ุณสมบ ัต ิของไมโครคอนโทรลเลอร 
 ต ิดตั ้งไมโครคอนโทรลเลอร  32 บ ิต ARM Cortex-M0 เบอร  STM32L053R8T6 ของ STMicroelectronics
ม ีหน วยความจ ําโปรแกรมแบบแฟลช 64 ก ิโลไบต , หน วยความจ ําข อม ูลอ ีอ ีพรอม 2 ก ิโลไบต  และหน วย
ความจ ําแรม 8 ก ิโลไบต  มี ไทเมอร รวม 5 ชุ ด ความถี่ สั ญญาณนาฬิ กาสู งสุ ด 32MHz แรงดั นไฟเลี้ ยง
1.8 ถึ ง 3.6V

 ม ีพอร ตอิ นพุ ตเอาต พุ ต GPIO รวม 51 ขา

 มี วงจรเชื่ อมต ออุ ปกรณ ผ านบั ส SPI (4 ชุ ด), I2S (1 ชุ ด - แบ งทรั พยากรกั บบั ส SPI 1 ชุ ด),  I2C (2
ชุ ด), UART (2 ชุ ด - แบ งทรั พยากรกั บบั ส SPI 2 ชุ ด), LPUART (1 ชุ ด) และ USB (1 ชุ ด)

 ม ีอ ินพ ุตอะนาลอกส ําหร ับวงจรแปลงส ัญญาณอะนาลอกเป นด ิจ ิตอล 16 ช อง ความละเอ ียดในการ
แปลงสั ญญาณ 12 บิ ต

 มี อิ นพุ ตสั มผั สแบบความจุ ไฟฟ า 24 ช อง

1.2 ค ุณสมบ ัต ิด านจุ ดเชื ่อมต อพอร ตและพล ังงาน
 มี  2 แบบคื อ

- จุ ดต อพอร ตที่ เข ากั นได กั บขาพอร ตในแบบ Arduino Uno V3

- จ ุดต อขาพอร ตแบบ ST morpho ที ่ต อก ับขาพอร ตทั ้งหมดของไมโครคอนโทรลเลอร  STM32

 ม ีวงจรด ีบ ักเกอร /โปรแกรมเมอร  ST-LINK V2.1 บนบอร ดพร อมคอนเน ็กเตอร  SWD โดยเล ือกโหมด
การท ํางานให ท ํางานก ับไมโครคอนโทรลเลอร  STM32 บนบอร ดหร ือโหมดท ํางานอ ิสระเพื ่อใช งานก ับ
ไมโครคอนโทรลเลอร  STM32 ภายนอก

 ม ี LED 3 ต ัว ส ําหร ับแสดงการเชื ่อมต อพอร ต USB, ส ําหร ับการทดลอง และแสดงสถานะไฟเลี ้ยง

 มี สวิ ตช กดติ ดปล อยดั บ 2 ตั ว สํ าหรั บการทดลองและเป นสวิ ตช  RESET

 ในส วนของ USB สามารถทํ างานเป นอุ ปกรณ  USB ได  3 แบบคื อ พอร ตอนุ กรมเสมื อน (Virtual
COM port), อ ุปกรณ เก็ บข อมู ล (Mass storage) และพอร ตสํ าหร ับด ีบ ัก (Debug port)

 ใช ไฟเลี้ ยงได ทั้ งจากพอร ต USB (VBUS) หรื อจากภายนอก (3.3V, 5V และ 7 ถึ ง 12V)

1.3 ค ุณสมบ ัต ิด านการพ ัฒนาโปรแกรม
 รองร ับเครื ่องม ือพ ัฒนาโปรแกรมได หลากหลาย อาท ิ : IAR, ARM Keil, GCC-based IDEs, MBED
โดยเฉพาะ Keil uVision ใช งานได เต ็มความสามารถ เนื ่องจากได ร ับการสน ับสน ุนจาก STMicroelectronics
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2. ต ิดตั ้งซอฟต แวร ที ่ใช ในการพ ัฒนาโปรแกรมให ก ับบอร ด NUCLEO-
L053R8

เครื่ องมื อที่ ใช ในการพั ฒนาโปรแกรมสํ าหรั บบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร  STM32 รุ น
NUCLEO-L053R8 มี ด วยกั น 2 ตั วคื อ Keil uVison5 ซึ่ งเป น C คอมไพเลอร  และ STM32 CubeMX
ซึ่ งใช เป นเอดิ เตอร สํ าหรั บการพั ฒนาโปรแกรม

2.1 ติ ดต้ั งโปรแกรม Keil uVision5
มี ขั้ นตอนดั งนี้ 

(2.1.1) ดาวน โหลดไฟล ต ิดตั ้งโปรแกรม Keil uVision5 จาก https://www.keil.com/demo/eval/
arm.htmโดยมี ขั้ นตอนการลงทะเบี ยนก อน เมื่ อเรี ยบร อยให คลิ กเพื่ อดาวน โหลดไฟล  MDK52x.exe
โดยในขณะที่ ทํ าเอกสารนี้ เป นไฟล   MDK526.exe ซึ่ งก็ คื อ เวอร ชั น 5.26 ตามรู ปที่  2-1

(2.1.2) จะได ไฟล ติ ดตั้ งโปรแกรม Keil uVision5 ตามรู ปที่  2-2 ดั บเบิ้ ลคลิ กเพื่ อติ ดตั้ ง

(2.1.3) จากนั ้นเข าสู หน าต างการต ิดตั ้งโปรแกรมตามรู ปที ่ 2-3 คลิ กปุ ม Next เพื่ อไปย ังขั ้นตอน
ต อไป

ร ูปที ่ 2-1 แสดงการดาวน โหลดไฟล ต ิดตั ้งโปรแกรม
KeiluVision5

ร ูปที ่ 2-2 แสดงไฟล ต ิดตั ้งโปรแกรม Keil uVision5
ที ่ได จากการดาวน โหลด
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ร ูปที ่ 2-3 แสดงหน าต างเริ ่มต นการต ิดตั ้งโปรแกรม
Keil uVision5

ร ูปที ่ 2-4 แสดงการเล ือกยอมร ับเงื ่อนไขการต ิดตั ้ง
โปรแกรม Keil uVision5

ร ูปที ่ 2-5 แสดงความค ืบหน าในการต ิดตั ้งโปรแกรม ร ูปที ่ 2-6 แสดงหน าต างย ืนย ันการต ิดตั ้งโปรแกรม
เสร ็จสมบ ูรณ 

(2.1.4) จะปรากฏหน าต างใหม ในห ัวข อ License Agreement ขึ ้นมา เพื ่อแจ งให ยอมร ับเงื ่อนไข
ในการต ิดตั ้งโปรแกรม โดยคล ิกเล ือก I agree to all the terms of the preceding License Agreement
ตามรู ปที่  2-4 จากนั้ นคลิ กปุ ม Next

(2.1.5) หน าต าง Floder Selection ปรากฏขึ้ นมา เพื่ อกํ าหนดพาธติ ดตั้ งโปรแกรม แนะนํ าให 
กํ าหนดตามค าดั้ งเดิ ม จากนั้ นคลิ กปุ ม Next

(2.1.6) หน าต าง Customer Information ปรากฏขึ้ นมา สํ าหรั บระบุ รายละเอี ยดของผู ใช งาน
ทํ าการป อนรายละเอี ยดตามที่ ต องการ เพื่ อให ปุ ม Next แอกตี ฟ จากนั้ นคลิ กปุ ม Next

(2.1.7) จากนั ้นจะเริ ่มต ิดตั ้งโปรแกรม โดยม ีหน าต างแสดงความค ืบหน าในการต ิดตั ้งตามร ูปที ่
2-5 รอจนกระทั่ งการติ ดตั้ งสมบู รณ 
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(2.1.8) หล ังจากการต ิดตั ้งโปรแกรมเสร ็จสมบ ูรณ จะปรากฏหน าต างย ืนย ันตามร ูปที ่ 2-6 ให คล ิก
ปุ ม Finish เพื ่อเสร ็จสิ ้นขั ้นตอนการต ิดตั ้งโปรแกรม Keil uVision5

(2.1.9) ทดสอบเป ดโปรแกรม Keil uVision5 จะมี หน าตาตามรู ปที่  2-7

ร ูปที ่ 2-7 แสดงหน าต างหล ักของโปรแกรม Keil uVision5 เมื ่อเป ดขึ ้นมาใช งาน
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2.2 ติ ดต้ั งโปรแกรม STM32 CubeMX
มี ขั้ นตอนดั งนี้ 

(2.2.1) ดาวน โหลดไฟล ติ ดตั้ งของโปรแกรม STM32 CubeMX ซึ่ งเป นโปรแกรมตั วช วยใน
การพั ฒนาโปรแกรมควบคุ มบอร ด NUCLEO64-L053R8 จาก https://www.st.com/en/development-
tools/stm32cubemx.html#getsoftware-scrollจากนั ้นเลื ่อนลงมาบร ิเวณด านล างของหน าเว ็บ คล ิกเล ือก
ปุ ม Get Software โดยในขณะที ่ท ําเอกสารเป น V5.0.1 ตามร ูปที ่ 2-8 จะได ไฟล ต ิดตั ้งโปรแกรม STM32
CubeMX ให ทํ าการดั บเบิ้ ลคลิ กเพื่ อติ ดตั้ ง

ร ูปที ่ 2-8 แสดงล ิงก ดาวน โหลดไฟล ต ิดตั ้ง STM32 CubeMX

ร ูปที ่ 2-9 แสดงหน าต างเริ ่มต นการต ิดตั ้ง STM32 CubeMX
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(2.2.2) จากนั้ นจะเข าสู หน าต างการติ ดตั้ งโปรแกรมตามรู ปที่  2-9 คลิ กปุ ม Next

(2.2.3) หน าต าง License Agreement ปรากฏขึ ้นมา  คล ิกเล ือก I accept the terms this license
agreement ตอบรั บตามรู ปที่  2-10 จากนั้ นคลิ กปุ ม Next

(2.2.4) หน าต าง Installation path ปรากฏขึ้ นมา ทํ าการกํ าหนดพาธติ ดตั้ งโปรแกรม STM32
CubeMX ซึ่ งแนะนํ าให กํ าหนดตามค าดั้ งเดิ มตามรู ปที่  2-11 คลิ กปุ ม Next

(2.2.5) หน าต าง Shortcuts setup ปรากฏขึ ้นมา สํ าหร ับสร างช ็อตค ัต ผู ใช งานสามารถก ําหนด
ได ตามต องการ แนะนํ าเป น Default ตามรู ปที่  2-12 จากนั้ นคลิ กปุ ม Next

(2.2.6) จากนั้ นจะเริ่ มติ ดตั้ งโปรแกรมโดยแสดงความคื บหน าในการติ ดตั้ งตามรู ปที่  2-13 รอ
จนกระทั่ งการติ ดตั้ งสมบู รณ   แล วคลิ กปุ ม Next ตามด วยปุ ม Done เพื่ อเสร็ จสิ้ นการติ ดตั้ งโปรแกรม

ร ูปที ่ 2-10 แสดงการเล ือกยอมร ับเงื ่อนไขการต ิดตั ้ง
โปรแกรม STM32 CubeMX

รู ปที่  2-11 แสดงหน าต างกํ าหนดพาธการติ ดตั้ ง
โปรแกรม STM32 CubeMX

ร ูปที ่ 2-13 แสดงความค ืบหน าในการต ิดตั ้ง โปรแกรม
STM32 CubeMX

รู ปที่  2-12 การเลื อกสร างช็ อตคั ตของโปรแกรม
STM32 CubeMX
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3. แนะนํ าการสร างไฟล โปรเจ็ กต ด วย Keil uVision5 IDE ร วมกั บ STM32
CubeMX สํ าหรั บบอร ด STM32 รุ น NUCLEO-L053R8

3.1 ต ัวอย างที ่ 1 ไฟล โปรเจ็ กต ส ําหร ับพ ัฒนาโปรแกรมควบการต ิด/ด ับของ LED
ต อกั บขาพอร ต PA5 ของ STM32

มี ขั้ นตอนดั งนี้ 

(3.1.1) เป ดโปรแกรม STM32 CubeMX ขึ้ นมา เลื อกเมนู  File > New Project… เพื่ อสร าง
ไฟล โปรเจ็ กต สํ าหรั บ STM32L053 ตามรู ปที่  3-1

ร ูปที ่ 3-1 แสดงการเล ือกเมน ู File > New Project…เพื ่อสร างไฟล โปรเจ ็กต ใหม 

(3.1.2) จะปรากฏหน าต างใหม ขึ้ นมาสํ าหรั บเลื อกเบอร และบอร ดของไมโครคอนโทรลเลอร 
STM32 มี ขั้ นตอนย อยตามรู ปที่  3-2 ดั งนี้ 

(1) คลิ กเลื อกแท็ บ Board Selector

(2) หั วข อ Type คลิ กเลื อกเป น Nucleo64

(3) หั วข อ Board List ให ดั บเบิ้ ลคลิ กเลื อกบอร ดพั ฒนา NUCLEO-L053R8

(4) คลิ กปุ ม Next
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ร ูปที ่ 3-2 แสดงการเล ือกบอร ด NUCLEO-L053R8 ส ําหร ับพ ัฒนาโปรแกรม

ร ูปที ่ 3-3 แสดงการย ืนย ันการใช ค ุณสมบ ัต ิขั ้นพื ้นฐานที ่ถ ูกก ําหนดโดยโปรแกรม STM32 CubeMX

(3.1.3) จากนั้ นจะปรากฏหน าต างยื นยั นการใช คุ ณสมบั ติ ขั้ นพื้ นฐานที่ ถู กกํ าหนดโดย
โปรแกรม STM32 CubeMX โดยให คลิ กปุ ม Yes เพื่ อผ านขั้ นตอนนี้ ไป ตามรู ปที่  3-3
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ร ูปที ่ 3-4 แสดงต ําแหน งขาต อต างๆ ของบอร ด NUCLEO-L053R8

(3.1.4) ที่ หั วข อแท็ บ Pinout จะปรากฏหน าต างสํ าหรั บกํ าหนดคุ ณสมบั ติ การใช งานขาต อใช 
งานของบอร ด NUCLEO-L053R8 ตามรู ปที่  3-4 สั งเกตว า ขา PA5 ได ถู กเชื่ อมต อกั บ LED และทํ างาน
ในโหมด GPIO_Output ไว เรี ยบร อยแล ว (ตํ าแหน ง LD2 คื อ LED ดวงที่ ติ ดเป นสี เขี ยวของบอร ด
NUCLEO-L053R8)
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(3.1.5) เล ือกแท ็บ Clock Configuration จะปรากฏหน าต างส ําหร ับก ําหนดค ุณสมบ ัต ิส ัญญาณ
นาฬิ กาของบอร ด NUCLEO-L053R8 ให เลื อกใช งานจากคริ สตอลภายในโหมด HSI เลื อกความถี่  16
MHz ตามรู ปที่  3-5

(3.1.6) เล ือกเมน ู Project>Setting… เพื ่อตั ้งค าไฟล โปรเจ ็กต ส ําหร ับการพ ัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร 
STM32L053

ร ูปที ่ 3-5 แสดงการก ําหนดค ุณสมบ ัต ิส ัญญาณนาฬ ิกาของบอร ด NUCLEO-L053R8
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(3.1.7) จากนั้ นจะปรากฏหน าต าง Project Settings ขึ้ นมาสํ าหรั บกํ าหนดชื่ อโปรเจ็ กต และ
ตํ าแหน งการจั ดเก็ บในคอมพิ วเตอร รวมถึ ง Toolchain/IDE ที่ ใช ในการพั ฒนาตามหั วข อต อไปนี้ 

๐ Project Name: กํ าหนดเป น LED_Blinking

๐  Project Location: คลิ กที่ ปุ ม Browse… เพื่ อเลื อกพาธจั ดเก็ บไฟล โปรเจ็ กต 
(ผู พั ฒนากํ าหนดเอง)

 ๐ Toolchain/IDE: เลื อกเป น MDK-ARM V5 สํ าหรั บเชื่ อมโยงใช งานร วมกั บ Keil
uVision5 IDE

 เมื่ อกํ าหนดค าแล วตามรู ปที่  3-6 ทํ าการคลิ กปุ ม OK เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป

ร ูปที ่ 3-6 แสดงการก ําหนดรายละเอ ียดของไฟล โปรเจ ็กต 
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(3.1.8) จากนั้ นโปรแกรม STM32 CubeMXจะทํ าการสร างไฟล งานและไลบรารี ต างๆ ที่ เกี่ ยว
ข องในการสร างโค ดภายในไฟล โปรเจ็ กต ซึ่ งอาจใช เวลาสั กครู หนึ่ ง โดยแสดงความคื บหน าต างๆ
จนกระทั่ งการทํ างานเสร็ จสมบู รณ  โดยแสดงผ านหน าต างแจ งเตื อน Code Generatoin ตามรู ปที่  3-7

(3.1.9) ในกรณี ที่ โปรแกรม STM32 CubeMX ไม ทํ างานสร างไฟล งานให อั ตโนมั ติ  ผู พั ฒนา
สามารถสร างไฟล โปรเจ็ กต ด วยการคลิ กปุ ม Generate Code ด วยตนเองดั งรู ปที่  3-8 หรื อกดปุ มคี ย 
ลั ด Ctrl+Shift+G (กดคี ย  Ctrl, Shift และ G พร อมกั น)

(3.1.9)  คลิ กปุ ม Open Project โปรแกรม Keil uVision5 จะถู กเรี ยกขึ้ นมาทํ างานอั ตโนมั ติ 
ตามรู ปที่  3-9

(3.1.10) จากนั ้นท ําการคล ิกแตกรากของโปรเจ ็กต  (เครื ่องหมาย+) ที ่โฟลเดอร  LED_Blinking
และ Application/User จะปรากฏไฟล  main.c ซึ ่งเป นไฟล ควบค ุมการท ํางานหล ัก จากนั ้นเป ดไฟล 
main.c เพื ่อท ําการพ ัฒนาโปรแกรมเพิ ่มเต ิมตามร ูปที ่ 3-10 จากนั ้นคล ิกปุ ม Finish เพื ่อไปย ังขั ้นตอนต อไป

ร ูปที ่ 3-7 แสดงหน าต างแจ งเต ือน Code Generatoin

ร ูปที ่ 3-8 แสดงต ําแหน งของปุ มค ําสั ่ง Generate Code ที ่เมน ูค ําสั ่งของหน าต างโปรแกรม



NUCLEO-64 Activity Kit : STM32 15

ร ูปที ่ 3-10 แสดงการสร างไฟล โปรแกรมหล ัก main.c ของไฟล โปรเจ ็กต  LED_Blinking

ร ูปที ่ 3-9 แสดงไฟล โปรเจ ็กต ที ่ถ ูกสร างขึ ้นมา
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(3.1.11) จากนั้ นเพิ่ มโค ดที่ ไฟล โปรแกรมหลั ก main.c โดยตั วอย างนี้ เป นการควบคุ มการติ ด/
ดั บของ LED ที่ ขาพอร ต PA5 ทุ กๆ 0.5 วิ นาที  ตามรู ปที่  3-11

โค ดของไฟล  main.c มี ส วนเพ่ิ มเติ มเฉพาะภายในฟ งก ชั่ น main ดั งนี้ 

int main(void)
{

/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration—————————————————————————————*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_5); // กลั บสถานะลอจิ กที่ ขาพอร ต PA5
HAL_Delay(500); // หน วงเวลา 500 มิ ลลิ วิ นาที 
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */

}
/* USER CODE END 3 */

}

(3.1.12) จากนั้ นทํ าการ Build ไฟล โปรเจ็ กต  ถ าหากมี ข อผิ ดพลาด ผู พั ฒนาจํ าเป นต องแก ไข
ข อผิ ดพลาดให เรี ยบร อย โดยการ Build จะได ไฟล ผลลั พธ เป นไฟล นามสกุ ล .hex สํ าหรั บนํ าไปดาวน 
โหลดลงบอร ด NUCLEO-L053R8 ทํ าการเลื อกเมนู  Project > Build Target (หรื อกดคี ย ลั ด F7) หาก
ภายในโปรแกรมไม เกิ ดข อผิ ดพลาดใดๆ ที่ หน าต าง Build Output ด านล างจะแจ งข อความเป น “0
Error” ตามรู ปที่  3-12
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ร ูปที ่ 3-11 แสดงโค ดโปรแกรมหล ัก main.c ส ําหร ับควบค ุม LED ที ่ขา PA5 ของบอร ด NUCLEO-L053R8

ร ูปที ่ 3-12 แสดงการ Build ไฟล โปรเจ ็กต เสร ็จสมบ ูรณ ไม พบข อผ ิดพลาดใดๆ ได ไฟล ผลล ัพธ ชื ่อเด ียวก ับ
ไฟล โปรเจ ็กต 
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(3.1.13) ทํ าการทดสอบผลลั พธ การทํ างานจริ งที่ บอร ด NUCLEO-L053R8 โดยเชื่ อมต อบอร ด
เข าก ับคอมพ ิวเตอร ผ านพอร ต USB โดยใช สาย USB-miniB โดยบอร ดจะได ร ับไฟเลี ้ยงจากพอร ต USB
ด วย จากนั้ นเลื อกเมนู  Flash > Download (หรื อกดปุ ม F8) ตามรู ปที่  3-13

ร ูปที ่ 3-13 แสดงการเล ือกเมน ู Flash > Download เพื ่อน ําไฟล ผลล ัพธ ดาวน โหลดลงสู บอร ด NUCLEO-L053R8

ร ูปที ่ 3-14 แสดงผลล ัพธ การดาวน โหลดไฟล  .hex ลงสู บอร ด NUCLEO-L053R8 เสร ็จสมบ ูรณ 

(3.1.14) เมื ่อการดาวน โหลดไฟล เสร ็จสิ ้นสมบ ูรณ จะ
แสดงข อความที ่แท ็บหน าต าง Output หากไม ม ีข อผ ิดพลาด
จะแสดงข อความในบรรทั ดสุ ดท ายเป น Programming
Done และ Verify OK. ตามร ูปที ่ 3-14

(3.1.15) จากนั ้นกดปุ ม RESET ที ่บอร ด NUCLEO-
L053R8 เพื่ อรั นโปรแกรม

ผลล ัพธ ที ่ได ค ือ LED ต ําแหน ง LD2 จะต ิดด ับท ุกๆ
500 มิ ลลิ วิ นาที 
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3.2 ต ัวอย างที ่ 2 สร างไฟล โปรเจ็ กต ส ําหร ับใช งานสว ิตช ที ่ขา PC13 ควบการต ิด/
ดั บของ LED ที่ ต อกั บขา PA5

มี ขั้ นตอนดั งนี้ 

(3.2.1) เป ดโปรแกรม STM32 CubeMX เล ือกเมน ู File > New Project… เพื ่อสร างไฟล โปรเจ ็กต 
ใหม ส ําหร ับ STM32L053 ตามร ูปที ่ 3-15

ร ูปที ่ 3-15 แสดงการเล ือกเมน ู File > New Project…เพื ่อสร างไฟล โปรเจ ็กต ขึ ้นใหม 

(3.2.2) จากนั ้นหน าต างใหม ปรากฏขึ ้นมาส ําหร ับเล ือกเบอร และบอร ดของไมโครคอนโทรลเลอร 
STM32 ม ีขั ้นตอนย อยตามร ูปที ่ 3-16 ด ังนี ้

(1) คลิ กเลื อกแท็ บ Board Selector

(2) ในหั วข อ Type คลิ กเลื อกรายการ Nucleo64

(3) ที่ หั วข อ Board List ดั บเบิ้ ลคลิ กเลื อกรายการบอร ด NUCLEO-L053R8

(4) คลิ กปุ ม Next เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป
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(3.2.3) จะปรากฏหน าต างยื นยั นการใช คุ ณสมบั ติ ขั้ นพื้ นฐานที่ ถู กกํ าหนดโดยโปรแกรม
STM32 CubeMX คลิ กปุ ม Yes เพื่ อผ านขั้ นตอนนี้ ไป ตามรู ปที่  3-17

ร ูปที ่ 3-16 แสดงการเล ือกบอร ด NUCLEO-L053R8 ส ําหร ับพ ัฒนาโปรแกรม (ไฟล ร ูปLED_Blink 02.png))

ร ูปที ่ 3-17 แสดงการย ืนย ันใช ค ุณสมบ ัต ิขั ้นพื ้นฐานที ่ถ ูกก ําหนดโดยโปรแกรม STM32 CubeMX

(3.2.4) ที่ หั วข อแท็ บ Pinout จะปรากฏหน าต างกํ าหนดคุ ณสมบั ติ การใช งานขาต อใช งานของ
บอร ด NUCLEO-L053R8 ตามรู ปที่  3-18

โดยขาพอร ต PA5 ต อก ับ LED ซึ ่งได ก ําหนดให ท ํางานในโหมด GPIO_Output ไว แล ว
ส วนขาพอร ต PC13 ต อกั บสวิ ตช กดติ ดปล อยดั บ B1 (ปุ มกดสี ฟ าบนบอร ด NUCLEO-L053R8) ซึ่ ง
ได รั บการกํ าหนดให ทํ างานในโหมดอิ นพุ ตไว แล วเช นกั น
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(3.2.5) คล ิกเล ือกแท ็บ Clock Configuration เพื ่อก ําหนดค ุณสมบ ัต ิส ัญญาณนาฬ ิกาของบอร ด
NUCLEO-L053R8 โดยเล ือกใช งานจากคร ิสตอลภายในโหมด HIS ที ่ความถี ่ 16MHz ตามร ูปที ่ 3-19

ร ูปที ่ 3-18 แสดงต ําแหน งขาและจ ุดต อต างๆ ของบอร ด NUCLEO-L053R8

ร ูปที ่ 3-19 แสดงการก ําหนดค ุณสมบ ัต ิส ัญญาณนาฬ ิกาของบอร ด NUCLEO-L053R8
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(3.2.6) เลื อกเมนู  Project > Setting… เพื่ อตั้ งค าไฟล โปรเจ็ กต สํ าหรั บพั ฒนาโปรแกรมให กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053

(3.2.7) จากนั้ นจะปรากฏหน าต าง Project Settings ขึ้ นมาสํ าหรั บกํ าหนดชื่ อโปรเจ็ กต และ
ต ําแหน งการจ ัดเก ็บภายในคอมพ ิวเตอร  รวมถ ึง Toolchain/IDE ที ่ใช ในการพ ัฒนาตามห ัวข อต อไปนี ้
(ดู รู ปที่  3-20 ประกอบ)

(1) Project Name: กํ าหนดเป น Push_Button

(2) Project Location: คลิ กที่ ปุ ม Browse… เพื่ อเลื อกพาธจั ดเก็ บไฟล โปรเจ็ กต 

(3) Toolchain/IDE: เลื อกเป น MDK-ARM V5 สํ าหรั บทํ างานร วมกั บ Keil uVision5

(4) เมื่ อกํ าหนดค าแล ว คลิ กปุ ม OK เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป

ร ูปที ่ 3-20 แสดงการตั ้งค าไฟล โปรเจ ็กต 



NUCLEO-64 Activity Kit : STM32 23

(3.2.8) จากนั้ นโปรแกรม STM32 CubeMXจะสร างไฟล งานและไลบรารี ต างๆ ที่ เกี่ ยวข อง
ในการสร างโค ดภายในไฟล โปรเจ็ กต ซึ่ งใช เวลาครู หนึ่ ง เมื่ อการทํ างานเสร็ จสมบู รณ จะปรากฏหน า
ต างแจ งเตื อน Code Generation ตามรู ปที่  3-21

(3.2.9) ในกรณี ที่ โปรแกรม STM32 CubeMX ไม ทํ างานสร างไฟล งานให อั ตโนมั ติ  ผู พั ฒนา
สามารถสร างไฟล โปรเจ็ กต ด วยการคลิ กปุ ม Generate Code ด วยตนเองดั งรู ปที่  3-22 หรื อกดคี ย ลั ด
Ctrl+Shift+G (กดคี ย  Ctrl, Shift และ G พร อมกั น)

(3.2.10) จากนั้ นคลิ กปุ ม Open Project โปรแกรม Keil uVision5 จะถู กเรี ยกขึ้ นมาทํ างาน
อั ตโนมั ติ 

(3.2.11) ท ําการคล ิกแตกรากไฟล โปรเจ ็กต  (เครื ่องหมาย+) ที ่ต ําแหน งโฟลเดอร  Push_Button-
และ Application/User จะปรากฏไฟล  main.c ซึ่ งเป นไฟล ควบคุ มการทํ างานหลั ก จากนั้ นเป ดไฟล 
main.c เพื่ อพั ฒนาโปรแกรมเพิ่ มเติ ม ตามรู ปที่  3-23 จากนั้ นคลิ กปุ ม Finish เพื่ อไปยั งขั้ นตอนต อไป

ร ูปที ่ 3-21 แสดงหน าต างแจ งเต ือน Code Generatoin

ร ูปที ่ 3-22 แสดงต ําแหน งของปุ มค ําสั ่ง Generate Code ที ่เมน ูค ําสั ่งของหน าต างโปรแกรม



24NUCLEO-64 Activity Kit : STM32

ร ูปที ่ 3-23 แสดงการสร างไฟล โปรแกรมหล ัก main.c ของโปรเจ ็กต  Push_Button

(3.2.12) จากนั้ นเพิ่ มโค ดที่ ไฟล โปรแกรมหลั ก main.c โดยตั วอย างนี้ เป นการควบคุ มการติ ด
ดั บของ LED ที่ ขา PA5 จากการกดสวิ ตช ที่ ขา PC13 ตามรู ปที่  3-24

โค ดภาษา C ที่ เพิ่ มเติ มในไฟล  main.c มี ส วนเพ่ิ มเติ มเฉพาะภายในฟ งก ชั่ น main ดั งนี้ 

int main(void)
{

/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration—————————————————————————————*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
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MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC,GPIO_PIN_13)== 0) // ตรวจสอบว าสวิ ตช ที่ ขา RC13 ถู กกดหรื อไม 
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,1); // ส่ั งให  LED ที่ ขา PA5 ติ ดสว าง
}
else
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,0); // ส่ั งให  LED ที่ ขา PA5 ดั บ
}

/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */

}

ร ูปที ่ 3-24 แสดงการเพิ ่มโค ดลงในไฟล โปรแกรมหล ัก main.c ของโปรเจ ็กต  Push_Button
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(3.2.13) ทํ าการ Build ไฟล โปรเจ็ กต และดาวน โหลดลงสู บอร ด NUCLEO-L053R8

(3.2.14) กดสวิ ตช  RESET ที่ บอร ด NUCLEO-L053R8 เพื่ อรั นโปรแกรม

(3.2.15) ทดสอบการทํ างานของโปรแกรม โดยกดที่ สวิ ตช  B1 สั งเกตผลการทํ างานที่  LED
ตํ าแหน ง LD2 ของบอร ด NUCLEO-L053R8

ผลลั พธ ที่ ได คื อ เมื่ อกดสวิ ตช  B1 ทํ าให  LED ตํ าแหน ง LD2 ติ ด และเมื่ อปล อยสวิ ตช 
LED จะดั บ

3.3 ตั วอย างเพิ่ มเติ ม
มี คลิ ปตั วอย างแสดงขั้ นตอนการพั ฒนาโปรแกรมสํ าหรั บบอร ด NUCLEO โดยใช โปรแกรม

CubeMX ใน Youtube หลายตั วอย าง โดยดู ได จากลิ งก นี้ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfExI9i0v1sn-GXGKpH1Rgjta04-30Z6u
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4. ค ุณสมบ ัต ิทางเทคน ิคที ่ส ําค ัญของบอร ดอ ุปกรณ อ ินพ ุตเอาต พ ุต AX-NC64

4.1 ค ุณสมบ ัต ิด านการรองร ับไมโครคอนโทรลเลอร 
 มี คอนเน็ กเตอร  IDC ตั วเมี ยแถวคู สํ าหรั บรองรั บการติ ดตั้ งบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร 

NUCLEO-L053R8 ของ STMicroelectronics

 บนบอร ดพ ิมพ ชื ่อขาพอร ตมาตรฐานของบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร   NUCLEO-L053R8 ท ําให 
การต อวงจรทํ าได ง ายขึ ้น และลดความผ ิดพลาดของการต อวงจรผ ิด

 รองรั บการจ ายไฟเลี้ ยงทั้ งส งจากพอร ต USB ของบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร   NUCLEO-
L053R8 และจากภาคจ ายไฟของบอร ด AX-NC64 ซึ ่งได ร ับไฟเลี ้ยงมาจากอะแดปเตอร ไฟตรงภายนอก
(บนบอร ดระบุ ไว  7 ถึ ง 9V ในทางปฏิ บั ติ สามารถใช อะแดปเตอร ได ตั้ งแต  5V)

4.2 คุ ณสมบั ติ ด านอุ ปกรณ เอาต พุ ต
 มี  LED แสดงการทํ างานของพอร ต GPIO รวม 3 ตั ว

 มี วงจรขั บลํ าโพงเป ยโซสํ าหรั บขั บสั ญญาณเสี ยง

 มี โมดู ล LCD 16 ตั วอั กษร 2 บรรทั ด พร อมปุ มปรั บความชั ดเจนในการแสดงผล

 มี วงจรขั บ LED ดอตเมตริ กซ  8x8 จุ ด สํ าหรั บแสดงตั วเลข อั กษร สั ญลั กษณ 

4.3 คุ ณสมบั ติ ด านอุ ปกรณ อิ นพุ ต
 มี วงจรสวิ ตช กดติ ดปล อยดั บ ทํ างานที่ ลอจิ ก “0” จํ านวน 4 ตั ว

 ม ีต ัวเข ารห ัสหร ือเอ ็นโค ดเดอร แบบก านหม ุน

 ม ีวงจรฐานเวลานาฬ ิกาจร ิงใช ไอซ ี DS1307 พร อมแบตเตอรี ่ส ํารองส ําหร ับร ักษาค าเวลา

 ต ิดตั ้งต ัวตรวจจ ับความเร ง 3 แกนเบอร  ADXL335 ให เอาต พ ุตเป นแรงด ันไฟตรง 3 ช องตาม
สํ าหรั บแกน X, Y และ Z
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ร ูปที ่ 4-1 หน าตาของ AX-NC64 บอร ดอ ุปกรณ อ ินพ ุตเอาต พ ุตส ําหร ับบอร ดไมโครคอนโทรลเลร 
STM32 รุ น  NUCLEO-L053R8 ออกแบบและผล ิตโดย INEX (www.inex.co.th) จากประเทศไทย

ร ูปที ่ 4-2  แสดงการต ิดตั ้งบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร  STM32 รุ น  NUCLEO-L053R8 เข าก ับบอร ดอ ุปกรณ 
อ ินพ ุตเอาต พ ุต AX-NC64
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ร ูปที ่ 4-3 แสดงแบบของบอร ด AX-NC64 เมื ่อต ิดตั ้งบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร  STM32 รุ น  NUCLEO-L053R8
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Dec.20th, 2019

ร ูปที ่ 4-4 วงจรของบอร ดอ ินพ ุตเอาต พ ุต AX-NC64 ส ําหร ับบอร ดไมโครคอนโทรลเลอร  STM32 รุ น  NUCLEO-
L053R8
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5. การสร างและผนวกไฟล ไลบราร ีสํ าหรั บไฟล โปรเจ ็กต ของบอร ด
NUCLEO-L053R8 ที่ พั ฒนาด วย Keil uVision5 IDE

เมื ่อน ําบอร ด NUCLEO-L053R8 มาต ิดตั ้งเข าก ับบอร ดอ ินพ ุตเอาต พ ุต AX-NC64 ทํ าให ขาพอร ต
ของไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053 ถ ูกต อเข าก ับอ ุปกรณ อ ินพ ุตเอาต พ ุตที ่หลากหลาย เพื ่อให การ
เขี ยนโปรแกรมไม เกิ ดความซั บซ อนและยาวมากเกิ นไป ทางเลื อกหนึ่ งที่ นิ ยมทํ าคื อ การสร างไฟล 
ไลบราร ีส ําหร ับการต ิดต อก ับอ ุปกรณ ต างๆ ในหั วข อจ ึงขอแนะนํ าการสร างไฟล ไลบราร ีเพื ่อควบค ุมการ
ท ํางานของ LED ที ่ต อก ับขาพอร ต PC10 ถ ึง 12 และการผนวกไฟล ไลบราร ีเข าก ับไฟล โปรเจ ็กต หล ัก

5.1 ตั วอย างการสร างไฟล ไลบราร ีควบค ุมการติ ด/ดั บของ LED ที ่ต อกั บขาพอร ต
PC10 ถึ ง 12

5.1.1 สร างและผนวกไฟล ไลบรารี 

ตั วอย างนี้ เป นการสร างไฟล โปรเจ็ กต ที่ ชื่ อว า LED_Library ซึ่ งเรี ยกใช งานฟ งชั่ นจากไฟล 
ไลบรารี ที่ ชื่ อว า led.h มี ขั้ นตอนดั งนี้ 

(5.1.1.1) เป ดโปรแกรม STM32 CubeMX เล ือกเมน ู File > New Project… เพื่ อสร างไฟล 
โปรเจ็ กต สํ าหรั บ STM32L053 ตั้ งชื่ อโปรเจ็ กต เป น LED_Library จนกระทั่ งได ไฟล โปรเจ็ กต ของ
โปรแกรม Keil uVision5 IDE ที่ พร อมพั ฒนา (ดู การสร างไฟล โปรเจ็ กต จากหั วข อที่  3) ตามรู ปที่  5-1

ร ูปที ่ 5-1 แสดงไฟล โปรเจ ็กต  LED_Library ที ่พร อมพั ฒนาโปรแกรม
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(5.1.1.2) เลื อกเมนู  File > New.. เพื่ อสร างไฟล เอกสารใหม ตามรู ปที่  5-2

ร ูปที ่ 5-2 แสดงการเล ือกสร างไฟล เอกสารใหม ของโปรเจ ็กต  LED_Library

(5.1.1.3) จะปรากฏหน าต างไฟล เอกสารใหม ขึ้ นมาสํ าหรั บเพิ่ มซอร สโค ดตามรู ปที่  5-3

ร ูปที ่ 5-3 แสดงหน าต างไฟล เอกสารใหม เพ่ื อเตร ียมสร างเป นไฟล ไลบราร ี
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(5.1.1.4) เพิ่ มโค ดเข าไปยั งไฟล เอกสารดั งกล าว ตามรู ปที่  5-4 สํ าหรั บการสร างไฟล ไลบรารี 
เพื่ อควบคุ มการทํ างานของฮาร ดแวร  จะต องทราบถึ งการต อวงจรของไมโครคอนโทรลเลอร ด วย
โดยในกรณี นี้ เป นการสร างไลบรารี เพื่ อควบคุ ม LED ที่ ขาพอร ต PC10 ถึ ง PC12 ของไมโคร
คอนโทรลเลอร  STM32L053 บนบอร ด NUCLEO-L053R8 ที่ ต อกั บอุ ปกรณ อิ นพุ ตเอาต พุ ตภายนอก
บนบอร ด AX-NC64 ซึ่ งมี วงจรดั งรู ปที่  5-5

ร ูปที ่ 5-4 แสดงโค ดของไลบราร ีที ่สร างขึ ้นเพ่ื อควบค ุม LED ตํ าแหน ง PC10 ถ ึง PC12
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ร ูปที ่ 5-5 วงจรเชื ่อมต อ LED บนบอร ด AX-NC64 ส ําหร ับไมโครคอนโทรลเลอร  STM32L053 บนบอร ด
NUCLEO-L053R8

ซอร สโค ดของไฟล ไลบรารี  led.h มี ดั งนี้ 

voidled_init() // ฟ งก ชั่ นกํ าหนดการทํ างานพอร ต C เป นเอาต พุ ต เพื่ อขั บ LED
{

GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStruct;
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

}
voidled_on(unsigned char pos) // ฟ งก ชั่ นส่ั งให  LED ติ ดสว าง
{

if(pos==0) // LED PC10
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_10,1); // LED ON
}
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if(pos==1) // LED PC11
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_11,1); // LED ON
}
if(pos==2) // LED PC12
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_12,1); // LED ON
}

}
voidled_off(unsigned char pos)
{

if(pos==0) // LED PC10
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_10,0); // LED ON
}
if(pos==1) // LED PC11
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_11,0); // LED ON
}
if(pos==2) // LED PC12
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_12,0); // LED ON
}

}
voidled_toggle(unsigned char pos)
{

if(pos==0) // LED PC10
{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_10); // LED Toggle
}
if(pos==1) // LED PC11
{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_11); // LED Toggle
}
if(pos==2) // LED PC12
{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_12); // LED Toggle
}

}
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(5.1.1.5) บั นทึ กไฟล  โดยเลื อกเมนู  File > Save ตามรู ปที่  5-6

(5.1.1.6) ตั้ งชื่ อไฟล เป น led.h จะถู กจั ดเก็ บไว ในโฟลเดอร  Inc ภายในไฟล โปรเจ็ กต 
LED_Library ตามรู ปที่  5-7

(5.1.1.7) จากนั้ นทํ าการผนวกไลบรารี  led.h เข ามายั งไฟล โปรเจ็ กต  โดยคลิ กเมาส ปุ มขวา
ตํ าแหน งรากของรายการ Application/User แล วเลื อกรายการ Add Existing File to Group
‘Application/User’… ตามรู ปที่  5-8

ร ูปที ่ 5-6 แสดงการเล ือกเมน ู File > Save เพ่ื อบ ันท ึกชื ่อไฟล ไลบราร ี (ไฟล ร ูปLED_Library05.png))

ร ูปที ่ 5-7 ไฟล  led.h ถ ูกเก ็บไว ที ่ต ําแหน งโฟลเดอร  Inc

รู ปที่  5-8 แสดงการผนวกไลบรารี  led.h
เข ามาย ังไฟล โปรเจ ็กต 



NUCLEO-64 Activity Kit : STM32 37

(5.1.1.8) จะปรากฏหน าต างการเลื อกไฟล ตามรู ปที่  5-9

(5.1.1.9) จากนั ้นคล ิกปุ มเลื ่อนพาธขึ ้นไป 1 ชั ้น เพื ่อไปยั งโฟลเดอร  Inc ของโปรเจ ็กต  ตามร ูปที ่
5-10

(5.1.1.10) จะพบโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ็ กต ตามรู ปที่  5-11 ให เข าไปยั งโฟลเดอร นี้ 

(5.1.1.11) ที่ ตํ าแหน ง Files of type: เลื อกหั วข อ All files (*.*) เพื่ อให มองเห็ นไฟล นามสกุ ล
ต างๆ ภายในโฟลเดอร  Inc ตามรู ปที่  5-12

ร ูปที ่ 5-9 แสดงหน าต างการเล ือกไฟล ไลบราร ีส ําหร ับ
ผนวกเข ามาไปในไฟล โปรเจ ็กต 

ร ูปที ่ 5-10  แสดงการเข าถ ึงโฟลเดอร  Inc ของไฟล 
โปรเจ ็กต 

ร ูปที ่ 5-11 แสดงโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต 

รู ปท่ี  5-12 แสดงการค นหาไฟล  led.h ภายใน
โฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต 
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(5.1.1.12) ผู พั ฒนาจะเห็ นไฟล  led.h ทํ าการคลิ กเลื อก แล วคลิ กปุ ม Add จากนั้ นจึ งคลิ กปุ ม
Close เพื่ อป ดหน าต างนี้  ตามรู ปที่  5-13

(5.1.1.13) จากนั ้นไฟล ไลบราร ี led.h จะถ ูกด ึงเข ามาใช งานภายในไฟล โปรเจ ็กต  ตามร ูปที ่ 5-14

5.1.2 เกี่ ยวกั บไฟล ไลบรารี  led.h

ไฟล ไลบรารี  led.h สนั บสนุ นฟ งก ชั่ นการใช งานดั งนี้ 

5.1.2.1 ฟ งก ชั่ น led_init()

ทํ าหน าที่ กํ าหนดค าเริ่ มต นให พอร ต PC10 5 ถึ ง PC12 ให ทํ างานเป นพอร ตเอาต พุ ตดิ จิ ทั ลเพื่ อ
ขั บ LED ทั้ ง 3 ดวง ควรเรี ยกใช งานในตอนต นของโปรแกรมก อนการขั บ LED

ตั วอย างที่  5-1

led_init(); // กํ าหนดค าเริ่ มต นเพื่ อให ไลบรารี  led.h ขั บ LED ได ถู กต อง

5.1.2.2 ฟ งก ชั่ น led_on(unsigned char pos)

ทํ าหน าที่ ขั บ LED ที่ ตํ าแหน งพอร ต PC10 ถึ ง PC12 ให ติ ดสว าง

พารามิ เตอร 

pos คื อตํ าแหน งของ LED ที่ ต องการให ติ ดสว าง โดยกํ าหนดดั งน้ี 

0 : ส่ั งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 ติ ด

1 : ส่ั งให  LED ที่ ขาพอร ต PC11 ติ ด

2 : ส่ั งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 ติ ด

ร ูปที ่ 5-13 แสดงขั ้นตอนการผนวกไฟล ไลบราร ี led.h
เข าไปในโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต 

ร ูปที ่ 5-14 แสดงไฟล ไลบราร ี led.h เมื ่อได รั บการ
ผนวกเข ามาภายในไฟล โปรเจ ็กต 
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ตั วอย างที่  5-2
led_on(0); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 ติ ดสว าง
led_on(1); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC11 ติ ดสว าง
led_on(2); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 ติ ดสว าง

5.1.2.3 ฟ งก ชั่ น led_off(unsigned char pos)

ทํ าหน าที่ ดั บหรื อป ดการทํ างานของ LED ที่ ตํ าแหน งพอร ต PC10 ถึ ง PC12

พารามิ เตอร 

pos คื อตํ าแหน งของ LED ที่ ต องการดั บ โดยกํ าหนดดั งน้ี 

0 : ส่ั งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 ดั บ

1 : ส่ั งให  LED ที่ ขาพอร ต PC11 ดั บ

2 : ส่ั งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 ดั บ

ตั วอย างที่  5-3

led_off(0); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 ดั บ

led_off(1); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC11 ดั บ

led_off(2); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 ดั บ

5.1.2.4 ฟ งก ชั่ น led_toggle(unsigned char pos)

ทํ าหน าที่ ขั บ LED ที่ ตํ าแหน งพอร ต PC10 ถึ ง PC12 ให กลั บสถานะ

พารามิ เตอร 

pos คื อตํ าแหน งของ LED ที่ ต องการควบคุ ม โดยกํ าหนดดั งน้ี 

0 : สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 กลั บสถานะการทํ างาน

1 : สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC11 กลั บสถานะการทํ างาน

2 : สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 กลั บสถานะการทํ างาน

ตั วอย างที่  5-4

led_toggle(0); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 กลั บสถานะการติ ดดั บ

led_toggle(1); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC11 กลั บสถานะการติ ดดั บ

led_toggle(2); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 กลั บสถานะการติ ดดั บ
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5.2 พั ฒนาโค ดหลั ก

หลั งจากผนวกไฟล ไลบรารี  led.h แล ว ถั ดไปเป นการเพิ่ มโค ดที่ ไฟล โปรแกรมหลั ก main.c
โดยตั วอย างนี้ เป นการทดสอบเรี ยกใช งานฟ งก ชั่ นควบคุ มการติ ด/ดั บของ LED ที่ ขาพอร ต PC10 ถึ ง
PC12 โดยแบ งเป น 3 ส วนตามรู ปที่  5-15

ร ูปที ่ 5-15 แสดงค ําสั ่งผนวกไฟล ไลบราร ี led.h เข ามาย ังไฟล  main.c และการเร ียกใช งานฟ งก ชั ่น led_init
ทดสอบฟ งก ชั ่นควบค ุม LED ทั ้ง 3 ดวงภายในฟ งก ชั ่น main
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โค ดที ่เพิ ่มเต ิมภายในไฟล  main.c เฉพาะส วนตอนต นของโปรแกรม และเฉพาะภายในฟ งก ชั ่น
main มี ดั งนี้  (ส วนอื่ นๆ ละไว ในฐานที่ เข าใจ)

#include “main.h”
#include “stm32l0xx_hal.h”
#include “led.h” // ผนวกไลบรารี  led.h

/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */

/* Private variables ————————————————————————————*/
UART_HandleTypeDef huart2;

/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ————————————————————————————*/

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes ———————————————————————*/
voidSystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* Private function prototypes ———————————————————————*/
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
/**
  * @brief  The application entry point.
  *
  * @retvalNone
  */
int main(void)
{

HAL_Init();
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
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/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
led_init(); // กํ าหนดให พอร ต PC10 ถึ ง PC12 ทํ างานเป นพอร ตเอาต พุ ตเพื่ อขั บ LED
while (1)
{

led_on(0); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 ติ ดสว าง
led_on(1); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC1 ติ ดสว าง
led_on(2); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 ติ ดสว าง
HAL_Delay(2000); // หน วงเวลา 2 วิ นาที 
led_off(0); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 ดั บ
led_off(1); // สั่ งให  LED ตํ าแหน ง PC11ดั บ
led_off(2); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 ดั บ
HAL_Delay(2000); // หน วงเวลา 2 วิ นาที 
for(inti=0;i<10;i++) // ลู ปสํ าหรั บการกลั บสถานะการติ ด/ดั บของ LED
{

led_toggle(0); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC10 กลั บสถานะการติ ด/ดั บ
led_toggle(1); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC11 กลั บสถานะการติ ด/ดั บ
led_toggle(2); // สั่ งให  LED ที่ ขาพอร ต PC12 กลั บสถานะการติ ด/ดั บ
HAL_Delay(200); // หน วงเวลา 2 วิ นาที 

}
}

}

จากนั้ นทํ าการ Build ไฟล โปรเจ็ กต  ถ าหากมี ข อผิ ดพลาดต องแก ไขให เรี ยบร อยเสี ยก อน จึ ง
ทํ าการสร างไฟล ผลลั พธ ได สํ าเร็ จ (ไฟล ผลลั พธ คื อ ไฟล นามสกุ ล*.hex สํ าหรั บนํ าไปดาวน โหลดลง
บอร ด NUCLEO-L053R8) โดยเลื อกเมนู  Project > Build Target (หรื อกดคี ย ลั ด F7) หากภายใน
โปรแกรมไม เกิ ดข อผิ ดพลาดใดๆ ที่ หน าต าง Build Output ด านล างจะแจ งข อความเป น “0 Error”

ลํ าด ับต อไปเป นการทดสอบผลล ัพธ การท ํางานจริ งที ่บอร ด NUCLEO-L053R8 โดยให ผู พ ัฒนา
ทํ าการเชื่ อมต อบอร ดดั บคอมพิ วเตอร ผ านทางพอร ต USB จากนั้ นทํ าการดาวน โหลดไฟล  โดยเลื อก
เมนู  Flash > Download (หรื อกดปุ ม F8)

เมื่ อดาวน โหลดเสร็ จสิ้ น กดปุ ม RESET ที่ บอร ด NUCLEO-L053R8 เพื่ อรั นโปรแกรม

ผลลั พธ ที่ ได คื อ LED ตํ าแหน ง ทั้ ง 3 ดวงเริ่ มต นจะติ ดสว างนาน ประมาณ 2 วิ นาที 
และดั บลงประมาณ 2 วิ นาที  จากนั้ นติ ด/ดั บสลั บกั นทุ กๆ 200 มิ ลลิ วิ นาที  5 รอบ โดยใน 1 รอบ ติ ดส
ว าง 200 มิ ลลิ วิ นาที และดั บ 200 มิ ลลิ วิ นาที 
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6. ตั วอย างการติ ดต อโมดู ล LCD 16 ตั วอั กษร 2 บรรทั ดของบอร ด
NUCLEO-L053R8 ผ านบอร ด AX-NC64

ส ําหร ับต ัวอย างนี ้เป นการสร างไฟล โปรเจ ็กต ที ่ชื ่อว า LCD_Libraryโดยเป นการเร ียกใช ฟ งก ชั ่น
จากไลบรารี ที่ ชื่ อว า lcd.h

6.1 เริ ่มต นด วยการสร างไฟล ไลบราร ีควบค ุมการแสดงผลของโมด ูล LCD16x2
(6.1.1) เป ดโปรแกรม STM32 CubeMX เลื อกเมนู  File > New Project… เพื่ อสร างไฟล 

โปรเจ ็กต ใหม  ตั ้งชื ่อไฟล โปรเจ ็กต เป น LCD_Library จนกระทั ่งได ไฟล โปรเจ ็กต ของโปรแกรม Keil
uVision5 IDE ที่ พร อมพั ฒนา (ดู การสร างไฟล โปรเจ็ กต จากตั วอย างก อนหน านี้ ) ตามรู ปที่  6-1

ร ูปที ่ 6-1 แสดงไฟล โปรเจ ็กต  LCD_Library ที ่พร อมพ ัฒนาโปรแกรม
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(6.1.2) เลื อกเมน ู File > New.. เพื่ อสร างไฟล เอกสารใหม ตามรู ปที่  6-2

(6.1.3) จะปรากฏหน าต างไฟล เอกสารใหม ขึ้ นมาสํ าหรั บเพิ่ มโค ดตามรู ปที่  6-3

ร ูปที ่ 6-2 แสดงการสร างไฟล เอกสารใหม เพื ่อเตร ียมสร างเป นไฟล ไลบราร ี

ร ูปที ่ 6-3 แสดงหน าต างไฟล เอกสารใหม เพื ่อเตร ียมสร างเป นไฟล ไลบราร ี
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(6.1.4) เพิ่ มโค ดเข าไปยั งไฟล เอกสารดั งกล าว ตามรู ปที่  6-4 โดยโค ดของไฟล ไลบรารี ที่ เขี ยน
ขึ้ นนี้ ต องสั มพั นธ กั บวงจรเชื่ อมต อระหว างขาพอร ตของ STM32L053R8 บนบอร ด NUCLEO-
L053R8 และโมดู ล LCD บนบอร ด AX-NC64 ดั งรู ปที่  6-5

ร ูปที ่ 6-4 แสดงซอร สโค ดของไฟล ไลบราร ีที ่สร างขึ ้นเพื ่อควบค ุมการแสดงผลของโมด ูล LCD 16x2
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รู ปที่  6-5 วงจรเชื่ อมต อโมดู ล LCD 16x2
ของบอร ด NUCELO-L053R8 บนบอร ด AX-NC64
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ซอร สโค ดของไฟล ไลบรารี  lcd.h มี ดั งนี้ 

#include “stm32l0xx_hal.h” // ผนวกไลบรารี  HAL
#ifndef __LCD_H__
#define __LCD_H__
#define RS(x) HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0,x)
// กํ าหนดค าพอร ต PB0 ตามค า x (ต อกั บขา RS ของโมดู ล LCD)
#define EN(x) HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_2,x)
// กํ าหนดค าพอร ต PB2 ตามค า x (ต อเข าขา E ของโมดู ล LCD)
#define D4(x) HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_4,x)
// กํ าหนดค าพอร ต PB4 ตามค า x (ต อเข าขา D4 ของโมดู ล LCD)
#define D5(x) HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_5,x)
// กํ าหนดค าพอร ต PB5 ตามค า x (ต อเข าขา D5 ของโมดู ล LCD)
#define D6(x) HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_6,x)
// กํ าหนดค าพอร ต PB6 ตามค า x (ต อเข าขา D6 ของโมดู ล LCD)
#define D7(x) HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7,x)
// กํ าหนดค าพอร ต PB7 ตามค า x (ต อเข าขา D7 ของโมดู ล LCD)
voidlcd_GPIO_Init(void)
// ฟ งก ชั่ นกํ าหนดการทํ างานของกลุ มพอร ต PBx สํ าหรั บเชื่ อมต อกั บขาของมดู ล LCD
{

GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStruct;
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_4|
GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET);
// คํ าส่ั งบรรทั ดนี้ ต องพิ มพ ต อเนื่ องอยู บนบรรทั ดเดี ยวกั น
/*Configure GPIO pins : PB0 PB1 PB2 PB4 PB5 PB6 PB7 PB8 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_4 |GPIO_PIN_5|GPI
O_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8; // ค ําส่ั งบรรท ัดนี ้ต องพ ิมพ ต อเนื ่องอยู บนบรรท ัดเด ียวก ัน
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

}
voidlcd_blacklight(char on) // ฟ งก ชั่ นเป ด/ป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD
{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_8,on);
}
void lcd_setBit(char data_bit) // ฟ งก ชั่ นกํ าหนดค าข อมู ลบิ ตย อยสํ าหรั บส งไปยั งโมดู ล LCD
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{
if(data_bit&1)

D4(1);
else

D4(0);
if(data_bit&2)

D5(1);
else

D5(0);
if(data_bit&4)

D6(1);
else

D6(0);
if(data_bit&8)

D7(1);
else

D7(0);
}
void lcd_command(char a) // ฟ งก ชั่ นส งคํ าส่ั งไปยั งโมดู ล LCD
{

RS(0);
lcd_setBit(a);
EN(1);
HAL_Delay(2); // ปรั บค าหน วงเวลาที่ เหมาะสมสํ าหรั บโมดู ล LCD
EN(0);

}
void lcd_clear() // ฟ งก ชั่ นเคลี ยร ข อความโมดู ล LCD
{

lcd_command(0);
lcd_command(1);

}
void lcd_cursor(char a,char b) // ฟ งก ชั่ นกํ าหนดตํ าแหน งเคอร เซอร การแสดงผลโมดู ล LCD
{

chartemp,z,y;
if(a==1)
{

temp = 0x80+b - 1;
z = temp>>4;
y = temp &0x0F;
lcd_command(z);
lcd_command(y);

}
else if(a==2)
{

temp = 0xC0+b - 1;
z = temp>>4;
y = temp &0x0F;
lcd_command(z);
lcd_command(y);

}
}
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voidlcd_init() // ฟ งก ชั่ นกํ าหนดการเริ่ มต นทํ างานของโมดู ล LCD
{

lcd_GPIO_Init();
lcd_setBit(0x00);
HAL_Delay(1);
lcd_command(0x03);
HAL_Delay(5);
lcd_command(0x03);
HAL_Delay(11);
lcd_command(0x03);
lcd_command(0x02);
lcd_command(0x02);
lcd_command(0x08);
lcd_command(0x00);
lcd_command(0x0C);
lcd_command(0x00);
lcd_command(0x06);
lcd_clear();

}
voidlcd_putc(char data) // ฟ งก ชั่ นส งอั กขระ 1 ตั วไปแสดงผลที่ โมดู ล LCD
{

charLower_Nibble,Upper_Nibble;
Lower_Nibble = data&0x0F;
Upper_Nibble = data&0xF0;
RS(1);
lcd_setBit(Upper_Nibble>>4);
EN(1);
HAL_Delay(1);
EN(0);
lcd_setBit(Lower_Nibble);
EN(1);
HAL_Delay(1);
EN(0);

}
voidlcd_puts(char *a) // ฟ งก ชั่ นส งสายอั กขระไปแสดงผลที่ โมดู ล LCD
{

while(*a)
{

lcd_putc(*a++);
}

}
#endif
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(6.1.5) ทํ าการบั นทึ กไฟล  โดยเลื อกเมนู  File > Save ตามรู ปที่  6-6

(6.1.6) จากนั้ นตั้ งชื่ อไฟล เป น lcd.h ซึ่ งถู กจั ดเก็ บไว ในโฟลเดอร  Inc ภายในไฟล โปรเจ็ กต 
LCD_Library ตามรู ปที่  6-7

ร ูปที ่ 6-6 แสดงการเล ือกเมน ู File > Save เพื ่อบ ันท ึกชื ่อไฟล ไลบราร ี

ร ูปที ่ 6-7 แสดงการจ ัดเก ็บไฟล ไลบราร ี lcd.h ไว ในโฟลเดอร  Inc

รู ปที่  6-8 แสดงการเตรี ยมผนวกไลบรารี  lcd.h
เข าไปในไฟล โปรเจ ็กต 

(6.1.7) ผนวกไลบรารี  lcd.h เข ามาไปใน
ไฟล โปรเจ็ กต  โดยคลิ กเมาส ปุ มขวาที่ ตํ าแหน ง
รากรายการ Application/User แล วเลื อกรายการ
Add Existing File to Group ‘Application/
User’… ตามรู ปที่  6-8
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(6.1.8) จากนั้ นจะปรากฏหน าต างการเลื อกไฟล ตามรู ปที่  6-9

(6.1.9) คล ิกปุ มเลื ่อนพาธขึ ้นไป 1 ชั ้นเพื ่อไปย ังโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต ตามร ูปที ่ 6-10

(6.1.10) จะพบโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ็ กต ตามรู ปที่  6-11 ให คลิ กเข าไปยั งโฟลเดอร นี้ 

(6.1.11) ที่ ตํ าแหน ง Files of type: เลื อกหั วข อ All files (*.*) เพื่ อให มองเห็ นไฟล นามสกุ ล
ต างๆ ภายในโฟลเดอร  Inc  ตามรู ปที่  6-12

รู ปที่  6-9 แสดงหน าต างการเลื อกไฟล ไลบรารี ที่ 
ต องการผนวกเข าไปในไฟล โปรเจ ็กต 

ร ูปที ่ 6-10 แสดงการเข าถ ึงโฟลเดอร  Inc ของไฟล 
โปรเจ ็กต 

ร ูปที ่ 6-11 แสดงโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต 

รู ปที่  6-12 แสดงการค นหาไฟล  lcd.h ภายใน
โฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต 
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(6.1.12) ผู พั ฒนาจะเห็ นไฟล  lcd.h ให คลิ กเลื อก แล วคลิ กปุ ม Add จากนั้ นคลิ กปุ ม Close เพื่ อ
ป ดหน าต างนี้  ตามรู ปที่  6-13

(6.1.13) จากนั้ นไฟล ไลบรารี  lcd.h จะถู กดึ งเข ามาใช งานภายในไฟล โปรเจ็ กต  ตามรู ปที่  6-14

6.2 เกี่ ยวกั บไฟล ไลบรารี  lcd.h
มี ฟ งก ชั่ นการใช งานที่ สํ าคั ญดั งนี้ 

6.2.1 ฟ งก ชั่ น lcd_init()

ท ําหน าที ่ก ําหนดค าเริ ่มต นให ขาพอร ตที ่เป นเอาต พ ุตเพื ่อต ิดต อก ับโมด ูล LCD ควรเร ียกใช งาน
ในตอนต นของโปรแกรมก อนการส งคํ าสั่ งแสดงข อความต างๆ

ตั วอย างที่  6-1

lcd_init(); // กํ าหนดค าเริ่ มต นเพื่ อให โมดู ล LCDทํ างานได ถู กต อง

6.2.2 ฟ งก ชั่ น lcd_clear()

ทํ าหน าที่ เคลี ยร ข อความการแสดงผลที่ โมดู ล LCD

ตั วอย างที่  6-2

lcd_clear(); // ล างข อความการแสดงผลที่ โมดู ล LCD

ร ูปที ่ 6-13 แสดงขั ้นตอนการผนวกไฟล ไลบราร ี lcd.h
เข าไปในโฟลเดอร  Inc ของไฟล โปรเจ ็กต 

ร ูปที ่ 6-14 แสดงไฟล ไลบราร ี lcd.h เมื ่ออยู ภายใน
ไฟล โปรเจ ็กต แล ว
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6.2.3.ฟ งก ชั่ น void lcd_cursor(char a,char b)

ทํ าหน าที่ กํ าหนดตํ าแหน งเคอร เซอร การแสดงผลที่ โมดู ล LCD

พาราม ิเตอร 

a คื อตํ าแหน งของแถวหรื อตํ าแหน งบรรทั ดของการแสดงผลที่ โมดู ล LCD  กํ าหนดได ดั งนี้ 

๐ เป น 1 : ก ําหนดให เคอร เซอร อยู ที ่บรรท ัดแรกหร ือบรรท ัดบน

๐ เป น 2  : ก ําหนดให เคอร เซอร อยู ที ่บรรท ัดที ่สองหร ือบรรท ัดล าง

b คื อตํ าแหน งของหลั กของการแสดงผลที่ โมดู ล LCD มี ค า 1 ถึ ง 16 กํ าหนดได ดั งนี้ 

๐ เป น 1 : ก ําหนดให เคอร เซอร อยู ที ่ต ําแหน งซ ายส ุดของบรรท ัด

๐ เป น 16 : ก ําหนดให เคอร เซอร อยู ที ่ต ําแหน งขวาส ุดของบรรท ัด

ตั วอย างที่  6-3

lcd_cursor(1,1); // สั่ งให เคอร เซอร เริ่ มต นที่ ตํ าแหน งแรกของบรรทั ดทที่ หนึ่ ง

led_on(2,1); // สั่ งให เคอร เซอร เริ่ มต นที่ ตํ าแหน งแรกของบรรทั ดที่ สอง

6.2.4 ฟ งก ชั่ น void lcd_blacklight(char on)

ใช ควบคุ มการเป ด/ป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD

พาราม ิเตอร 

on คื อค าข อมู ลควบคุ มการเป ด/ป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD กํ าหนดได ดั งนี้ 

๐ เป น “0” : สั่ งป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD

๐ เป น “1” : สั่ งเป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD

ตั วอย างที่  6-4

lcd_blacklight(0); // ป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD

lcd_blacklight(1); // เป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD

6.2.6.ฟ งก ชั่ น void lcd_putc(char data)

ทํ าหน าที่ ส งอั กขระ 1 ตั วไปแสดงผลที่ โมดู ล LCD

พาราม ิเตอร 

data คื อข อมู ลอั กขระท่ี ส งไปแสดงผลที่ โมดู ล LCD

ตั วอย างที่  6-5

lcd_putc(‘a’); // ส งอั กขระ ‘a’ ไปแสดงผลที่ โมดู ล LCD
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6.2.6 ฟ งก ชั่ น void lcd_puts(char *a)

ทํ าหน าที่ ส งอั กขระ 1 ตั วไปแสดงผลที่ โมดู ล LCD

พาราม ิเตอร 

a คื อพอยน เตอร ที่ ชี้ ข อมู ลสายอั กขระท่ี จะส งไปแสดงผลที่ โมดู ล LCD

ตั วอย างที่  6-6

lcd_puts(“Hello World”); // ส งสายอั กขระ ‘Hello World’ ไปแสดงผลที่ โมดู ล LCD

6.3 สร างโค ดหล ัก
(6.3.1) เมื่ อผนวกไฟล ไลบรารี แล ว ลํ าดั บต อไปเป นการเพิ่ มโค ดที่ ไฟล โปรแกรมหลั ก main.c

โดยตั วอย างนี้ เป นการทดสอบเรี ยกใช งานฟ งก ชั่ นควบคุ มการแสดงผลที่ โมดู ล LCD แบ งเป น 3 ส วน
ตามรู ปที่  6-15 และ 6-16

ร ูปที ่ 6-15 แสดงค ําสั ่งผนวกไฟล ไลบราร ี lcd.h เข ามาย ังไฟล main.c และการเร ียกใช งานฟ งก ชั ่น lcd_init
และทดสอบฟ งก ชั ่นควบค ุมโมด ูล LCD ภายในฟ งก ชั ่น main
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(6.3.2) โค ดที ่เพิ ่มเต ิมภายในไฟล  main.c เฉพาะส วนตอนต นของโปรแกรม และเฉพาะภายใน
ฟ งก ชั่ น main มี ดั งนี้  (ส วนอ่ื นๆละไว ในฐานที่ เข าใจ)

#include “main.h”
#include “stm32l0xx_hal.h”
#include “lcd.h” // ผนวกไลบรารี  lcd.h

/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ————————————————————————————*/

UART_HandleTypeDef huart2;
/* USER CODE BEGIN PV */

/* Private variables ————————————————————————————*/
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes ———————————————————————*/
voidSystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);

/* USER CODE BEGIN PFP */
/* Private function prototypes ———————————————————————*/

/* USER CODE END PFP */

/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

/**
  * @brief  The application entry point.
  *
  * @retvalNone
  */
int main(void)
{

HAL_Init();
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SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */

/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_USART2_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
charstr[20]; // กํ าหนดตั วแปรอาเลย สํ าหรั บเก็ บข อม ูลการแปลงสายอั กขระ
unsignedint count=0; // กํ าหนดตั วแปรเก็ บค าการนั บ
lcd_init(); // กํ าหนดการเริ่ มต นทํ างานของโมดู ล LCD
lcd_blacklight(0); // ป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD
lcd_cursor(1,1); // กํ าหนดตํ าแหน งเคอร เซอร ที่ ตํ าแหน งแรกของบรรทั ดบนของโมดู ล LCD
lcd_puts(“LCD Test!”); // แสดงข อความ “LCD Test!”
lcd_cursor(2,1); // กํ าหนดตํ าแหน งเคอร เซอร ที่ ตํ าแหน งแรกของบรรทั ดล างของโมดู ล LCD
lcd_puts(“AX-NC64”); // แสดงข อความ “AX-NC64”
HAL_Delay(2000); // หน วงเวลา 2 วิ นาที 
lcd_blacklight(1); // เป ดไฟส องหลั งของโมดู ล LCD
while (1)
{

sprintf(str,”Count: %d  “,count++);
// แปลงค าการน ับของต ัวแปร count แล วเก ็บเป นสายอั กขระลงในต ัวแปร str
lcd_cursor(2,1); // กํ าหนดตํ าแหน งเคอร เซอร ที่ ตํ าแหน งแรกของบรรทั ดล างของโมดู ล LCD
lcd_puts(str); // แสดงค าการนั บที่ โมดู ล LCD
HAL_Delay(1000); // หน วงเวลา 1 วิ นาที 

}
}

(6.3.3) จากนั้ นทํ าการ Build ไฟล โปรเจ็ กต  เมื่ อได ไฟล ผลลั พธ เป นไฟล นามสกุ ล .hex นํ าไป
ดาวน โหลดลงบอร ด NUCLEO-L053R8 โดยเลื อกเมนู  Project > Build Target (หรื อกดคี ย ลั ด F7)
หากไม เกิ ดข อผิ ดพลาดใดๆ ที่ หน าต าง Build Output ด านล างจะแจ งข อความเป น “0 Error”

(6.2.4) ทํ าการทดสอบผลลั พธ การทํ างานจริ งที่ บอร ด NUCLEO-L053R8 โดยเชื่ อมต อบอร ด
เข ากั บพอร ต USB ของคอมพิ วเตอร  จากนั้ นเลื อกเมนู  Flash > Download (หรื อกดปุ ม F8)
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(6.2.5) เมื่ อการดาวน โหลดเสร็ จสิ้ นลง กดปุ ม RESET ที่ บอร ด NUCLEO-L053R8 เพื่ อรั น
โปรแกรม

ผลลั พธ ที่ ได คื อ โมดู ล LCD แสดงข อความดั งนี้ นาน 2 วิ นาที 

LCD Test!

AX-NC64

จากนั ้นไฟส องหล ังของโมด ูล LCD จะถ ูกเป ดขึ ้น และการแสดงผลจะเปลี ่ยนเป นด ังนี ้
LCD Test!

Count:xx

โดยค าการนั บที่  Count: จะเพิ่ มขึ้ นอย างต อเนื่ อง

 (1) ต อกั บคอมพิ วเตอร ผ านพอร ต USB (3) ด ูผลการท ํางานที ่จอแสดงผลของโมด ูล LCD

 (2) หลั งจากดาวน โหลดโค ด กดสวิ ตช  RESET


